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Den här grafiska manualen riktar sig  
till dig som arbetar med kommunikation  
och formgivning i (eller för) Solna stad.

Solna stads form och språk ska vara  
stilrent, stringent och tydligt.

Vi strävar efter ett enhetligt uttryck i alla kanaler  
för att stärka Solna stads varumärke.

På följande sidor visas riktlinjer och goda  
exempel på hur vi kan uppnå detta.
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Logotypen
Logotypen är Solna stads främsta visuella kännetecken. Den tydliggör  
att Solna stad står bakom verksamheten eller informationen. Genom att 
konsekvent följa de riktlinjer som gäller för användningen av logotypen 
förstärks bilden av Solna stad och vårt varumärke. 

Solna stads logotyp består av det heraldiska vapnet och textbilden Solna stad. 
Vapnet består av en sköld med en murkrona. Dessa delar ska användas 
tillsammans och får endast i undantagsfall separeras, exempelvis i flaggor. 
Sådana utföranden måste dock alltid stämmas av med kommunikationsenheten.

Vapenbilden med solen är fastställd av Kungl. Maj:t och är därmed skyddad. 
Varken tillägg eller ändringar är tillåtna enligt upphovsrättsliga regler.
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Primär logotyp

Detta är vår stående logotyp som i första hand ska användas. 
Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.

LOGOT Y P I  V IT T
Den vita logotypen används mot mörk bakgrund.  
Det är viktigt att logotypen har god läsbarhet.

LOGOT Y P I  SVA RT
Den svarta logotypen används mot ljus bakgrund. 
Det är viktigt att logotypen har god läsbarhet.

LOGOT Y P I  FÄ RG 
Logotypen i färg används endast i undantagsfall  
och får endast placeras mot vit bakgrund.
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Sekundär logotyp

Detta är vår liggande logotyp, den används främst då utrymmet  
är begränsat på höjden. Den passar till exempel bra att använda  
på webbsidor och i PowerPoint-presentationer. 

Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.

LOGOT Y P I  V IT T
Den vita logotypen används mot mörk bakgrund.  
Det är viktigt att logotypen har god läsbarhet.

LOGOT Y P I  SVA RT
Den svarta logotypen används mot ljus bakgrund. 
Det är viktigt att logotypen har god läsbarhet.

LOGOT Y P I  FÄ RG 
Logotypen i färg används endast i undantagsfall  
och får endast placeras mot vit bakgrund.
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Frizon och storlek

14 m
m

8 m
m

FR I ZON
För att tydliggöra logotypen är det viktigt att respektera dess frizon. 
Frizonen är det minimiavstånd kring logotypen som ska vara fri från 
texter och grafik. Frizonen runt logotypen motsvaras av två ovanpå-
liggande ”S” (i samma storlek som i ordet ”SOLNA” i logotypen).

STOR L EK
Optimal storlek på den stående logotypen applicerad på A4-format 
är 20 mm på höjden. Om logotypen appliceras på en affisch eller 
stortavla ska storleken dras upp proportionerligt. 

Minsta rekommenderade storlek på den stående logotypen är 14 mm 
och 8 mm på den liggande. Minsta storleken får endast användas på 
material som hålls i handen.

FR I ZON

MI NSTA STOR L EK
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Logotypens placering

I första hand ska den stående logotypen placeras i nedre högra 
hörnet. Men det är inte alltid det är möjligt eller ens den bästa 
lösningen. Du måste alltid utgå från den produkt du tar fram  
när du väljer placering av logotypen.

Här intill visas godkända placeringsalternativ av både den stående 
och liggande logotypen.

Bästa  
placering!

I första hand ska den  
stående logotypen  
placeras i det nedre  

högra hörnet.

Bästa  
placering!

I första hand ska den  
liggande logotypen  
placeras i det övre  

vänstra hörnet.
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Avsändare

Solna stad ska vara huvudavsändare. Logotypen är stadens tydligaste 
avsändare och ska alltid finnas med i kommunikationen. Ibland kan 
det dock vara viktigt att tydliggöra vem inom Solna stad som är 
avsändare, till exempel i skrivelser till medborgare. Då är det viktigt 
att mottagaren snabbt och tydligt förstår vilken förvaltning eller 
verksamhet som är avsändare. 

Förvaltningar kan komplettera logotypen med förvaltningens namn, 
satt i typsnittet Helvetica Neue 77 Bold Condensed. Texten ska 
dock aldrig placeras ihop med logotypen utan på annan plats i 
layouten. Se exempel här intill.

De verksamheter som verkar under förvaltningarna har många gånger 
egna symboler/märken för sina respektive områden, till exempel 
ungdomsgårdar, skolor och kulturverksamheter. De ska behandlas 
som symboler och inte logotyper/avsändare. 

Solna stad är alltid avsändaren men symbolen/märket kan användas 
tillsammans med Solna stads logotyp för att tydliggöra verksamheten. 
Solna stads logotyp placeras i det nedre högra hörnet. Märket placeras 
i nedre vänstra hörnet tillsammans med namn på tillhörande 
förvaltning eller fristående. 

Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen

Råsunda förstads AB
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Do and don´t

Det är viktiogt att logotypen används på ett korrekt sätt. 
Den svarta logotypen används mot ljusa bakgrunder och 
den vita logotypen används mot mörka bakgrunder. 

R IK T L I NJER
• Inkräkta inte på logotypens frizon

• Logotypen ska användas i sin helhet  
 och får inte beskäras eller ändras

• Koppla inte på budskap, förvaltningsnamn  
 eller liknande ihop med logotypen

• Skapa inte mönster av logotypen

Logotypen i svart får ej placeras  
mot mörk bakgrundsfärg

Logotypen i svart får ej placeras  
mot mörka bilder

Logotypen i svart ska användas  
mot ljusa bilder

Logotypen i svart ska användas  
mot ljusa bakgrundsfärger

Logotypen i vitt får ej placeras  
mot ljus bakgrundsfärg

Logotypen i vitt får ej placeras  
mot ljusa bilder

Logotypen i vitt ska användas  
mot mörka bilder

Logotypen i vitt ska användas  
mot mörka bakgrundsfärger



Grafiska element
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Profilfärger

Det är lätt att minnas färger och färgkombinationer, färg är således  
en viktig identitetsbärare för att skapa igenkänning av Solna stad  
och en av byggstenarna i vår grafiska profil.

Staden har 10 profilfärger utöver vitt och svart. Det är viktigt att 
använda färger ur Solna stads färgpalett och inte addera nya färger. 

Färgerna ska i första hand användas i sin fulla mättnadsgrad.  

För att få ytterliggare bredd i färgpaletten så kan färgtonen dras ned  
i procent. Det kan vara nödvändigt att dra ned färgtonen för att få en 
speciell kontrast. Observera att det rör sig om färgton – inte toningar 
av färger (se nästa sida).

Toningar av färger ska i möjligaste mån undvikas då vi strävar efter 
ett stilrent och enkelt uttryck i formen.

Opacitet är en annan effekt som bör användas med försiktighet.  
Det kan dock lämpa sig väl att använda opacitet på en platta då text 
ska ligga mot bildbakgrund. Opacitet används då främst på vita 
plattor (se nästa sida).

MÖRKBLÅ

GULROSALILA

LJUSBLÅ LJUSGRÖNGRÖN

GRÅ LJUSGRÅ

SVART VIT

TURKOS

PMS: 7704
CMYK: 93-4-8-24                                                                                                                                     
RGB: 0-133-173 
HTML: 0085AD

PMS: 2965
CMYK: 100-63-16-78
RGB: 0-38-62 
HTML: 00263E

PMS: 2905
CMYK: 45-1-0-1
RGB: 141-200-232 
HTML: 8DC8E8

PMS: 3295
CMYK: 100-5-65-26
RGB: 0-120-100 
HTML: 007864

PMS: 345
CMYK: 43-0-41-0
RGB: 145-214-172 
HTML: 91D6AC

PMS: 7423
CMYK: 0-73-15-0
RGB: 224-98-135
HTML: E06287

PMS: 5205
CMYK: 30-59-13-41
RGB: 134-100-122
HTML: 86647A

PMS: 100
CMYK: 0-0-56-0
RGB: 246-235-97
HTML: F6EB61

PMS: 405
CMYK: 26-31-35-72
RGB: 105-97-88
HTML: 696158

PMS: 400
CMYK: 6-7-13-16
RGB: 196-191-182
HTML: C4BFB6

CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-0-0

CMYK: 0-0-0-0
RGB: 255-255-255 
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Färgton 100%

Färgton 80%

Färgton 60%

Färgton 40%

Färgton 20%

FÄ RGTON
Det är ok att dra ned färgtonen i procent  
om det behövs för att uppnå bästa resultat.

TON I NG 
Undvik att göra toningar.

OPACIT ET 
Använd opacitet med försiktighet. Innan du använder effelkten bör du fundera över om den tillför något eller 
inte. I exemplet nedan valdes opacitet på den vita plattan för att göra layouten mjukare. Opacitet bör undvikas 
på andra färger än vitt.

Opacitet 80%
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Pratbubblor

Pratbubblor kan med fördel användas när något i texten  
ska lyftas fram lite extra. 

V IK T IG A R IK T L I NJER :
• Ha inte för mycket text i pratbubblan, den passar bäst för  
 kortare budskap. 

• Använd i första hand typsnittet Helvetica Neue Bold Condensed.

• Pratbubblan finns framtagen i flera färger i de två format som  
 visas här intill. Det går att anpassa pratbubblans form då det  
 behövs, men ändra inte hörnstorleken när du justerar formen.

• Undvik att använda flera pratbubblor i layouten. 

Hej!
När: Onsdag 24 oktober
Tid: 18.00-19.30
Var: Solna stadshus 
 Stadshusgången 2

Ansök här

Tyck till om Råsunda, 
Haga och Hagalund!

Välkommen!

Skriv inte för lång text i 
pratbubblan. Den är till 
för korta budskap samt 
passar bra till tid och 
plats vid inbjudningar.
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Typografi

Typografin är en viktig byggsten i Solna stads 
grafiska manual. Solna stads utvalda profiltypsnitt 
är Helvetica Neue och Adobe Garamond PRO.  
I all tryckt kommunikation som profileras utåt ska 
dessa typsnitt användas. 

Rekommenderat typsnitt till huvudrubrik:
• Helvetica Neue Bold Condensed 

Rekommenderat typsnitt till ingress:
• Helvetica Neue Medium 

Rekommenderat typsnitt till mellanrubriker:
• Helvetica Neue Bold

Rekommenderat typsnitt till brödtext:
• Adobe Garamond PRO Regular  
• Helvetica Neue Light
• Helvetica Neue Roman

ÖV R IG A R IK T L I NJER :
• Använd i första hand verslgemen text
• Använd i första hand vänsterställd text

Rubrik sätts med Helvetica 
Neue Bold Condensed 
Ingress sätts med Helvetica Neue Medium. Apidunt ipit 
untur, cus nonsecum eturios quos sa quaturepudae 
vent, eum quam nonsequo molorrum sit, suntempedit 
eum que illorestiis repro et, vitiani ssitior eprae.

Brödtext sätts med Adobe Garamond PRO Regular. Et aut erum,  
te atempor amus ute poreste mperia poris ut hillic temossit quiam 
autet, opti re excerite nim quis dolupta non conecta autaspi tinimu 
sandae, sum incia nullent volut ex eturios quias audaese ctamus mo 
omnihicto voluptas esciis alit velit rem delent hiciat.

Indrag används vid nytt stycke alternativt blankrad. Nequatatios 
eum eum qui rernam dolupiti con re, simos doloriam, sitatiisque 
nobitec turiam lant faccuptis eost ma quam alibus. Igent et fugiatur 
volupta net reheniet alis dolorepro milibea cus, voloratur?

Mellanrubrik sätts med Helvetica Neue Bold
Brödtext sätts med Adobe Garamond PRO Regular. Elibus ressi 
meni tetur, ent re voloria suntias dolut lam sin renditatio beaquid 
molupta alit, sum doluptat dolorum, ut voluptiosse nusapitium in 
poreptatus quias sequia culpa nis ipsapictur? Im et aspeles saerestibus 
sum vid ex et estiam apel evendaeped quisquiatia erum ra quiat. 

Rubrik sätts med Helvetica 
Neue Bold Condensed 
Ingress sätts med Helvetica Neue Medium. Apidunt ipit 
untur, cus nonsecum eturios quos sa quaturepudae 
vent, eum quam nonsequo molorrum sit, suntempedit 
eum que illorestiis repro et, vitiani ssitior eprae.

Brödtext kan även sättas med Helvetica Neue Light. Et aut erum,  
te atempor amus ute poreste mperia poris ut hillic temossit quiam 
autet, opti re excerite nim quis dolupta non conecta autaspi tinimu 
sandae, sum incia nullent volut ex eturios quias audaese ctamus mo 
omnihicto voluptas esciis alit velit rem delent hiciat.

Indrag används vid nytt stycke alternativt blankrad. Nequatatios 
eum eum qui rernam dolupiti con re, simos doloriam, sitatiisque 
nobitec turiam lant faccuptis eost ma quam alibus. Igent et fugiatur 
volupta net reheniet alis dolorepro milibea cus, voloratur?

Mellanrubrik sätts med Helvetica Neue Bold
Brödtext kan även sättas med Helvetica Neue Roman. Elibus 
ressi meni tetur, ent re voloria suntias dolut lam sin renditatio 
beaquid molupta alit, sum doluptat dolorum, ut voluptiosse 
sequia culpa nis ipsapictur? Im et aspeles saerestibus sum vid  
ex et estiam apel evendaeped quisquiatia erum ra quiat. 
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Helvetica Neue

45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

65 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

75 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

85 Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

46 Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

56 Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

66 Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

76 Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

86 Heavy Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

47 Light Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

57 Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

67 Medium Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

77 Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

87 Heavy Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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Adobe Garamond PRO

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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Har du inte typsnitten?

Om du inte har tillgång till profiltypsnitten används istället  
Arial som ersättande typsnitt för Helvetica Neue och  
Garamond som ersättande typsnitt för Adobe Garamond PRO.

Garamond
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?()/”’,.

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?()/”’,.

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?()/”’,.

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?()/”’,.

Arial
Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?()/”’,.

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?()/”’,.

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?()/”’,.

Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?()/”’,.

Rubrik sätts med Arial Bold 
Ingress sätts med Arial Regular. Apidunt ipit untur, cus 
nonsecum eturios quos sa quaturepudae vent, eum quam 
nonsequo molorrum sit, suntempedit eum que illorestiis.

Brödtext sätts med Garamond. Et aut erum, te atempor amus ute 
poreste mperia poris ut hillic temossit quiam autet, opti re excerite 
nim quis dolupta non conecta autaspi tinimu sandae, sum incia 
nullent volut ex eturios quias audaese ctamus mo omnihicto voluptas 
esciis alit velit rem delent hiciat.

Indrag används vid nytt stycke alternativt blankrad. Nequatatios 
eum eum qui rernam dolupiti con re, simos doloriam. Igent et 
fugiatur volupta net reheniet alis dolorepro milibea cus, voloratur?

Mellanrubrik sätts med Arial Bold
Brödtext sätts med Garamond. Elibus ressi meni tetur, ent re voloria 
suntias dolut lam sin renditatio beaquid molupta alit, sum doluptat 
dolorum, ut voluptiosse nusapitium in poreptatus quias sequia culpa 
nis ipsapictur? Im et aspeles saerestibus sum vid ex et estiam apel 
evendaeped quisquiatia erum ra quiat. 
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Bildens roll är att stärka och förtydliga budskapet, att spegla Solna.  
Vi ska undvika uppställda porträttbilder och istället försöka visa aktiviteten 
det handlar om. Det är viktigare att visa vad vi gör än vilka vi är. 
 
Bilderna ska visa en mångsidig, växande och hållbar stad, där stad möter 
natur. Där människor i olika åldrar, med olika bakgrund och etnicitet, 
lever och verkar tillsammans.
 
Bilder som används ska i första hand vara fotograferade i Solna och på 
stadens egna verksamheter. Om det inte är möjligt bör bilderna upplevas 
som om de är fotograferade i Solna.

BILDBA N K
I stadens bild- och mediabank – solna.qbank.se – finns många bilder  
som är friköpta av staden och där personerna på bilderna har gett sitt 
medgivande att bilderna får användas i ickekommeriella sammanhang,  
i digital eller tryckt form där staden kommunicerar sina verksamheter.

Bilder
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Barn och utbildning



GRAFISK MANUAL FÖR SOLNA STAD | DECEMBER 2020 22

Omsorg och stöd
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Uppleva och göra
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Boende och miljö
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Näringsliv
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Illustrationer kan i kombination med fotografier ge liv och 
balans i en layout. Staden har ett illustrationsmanér som i 
första hand ska användas. Detta manér bygger på enkelhet 
och ett tvådimensionellt uttryck. Illustrationerna byggs 
upp av toner i en av stadens profilfärger kompletterat med 
människor i grått. 

Det är viktigt att ta hänsyn till det ämne och den kontext 
som illustrationerna ska användas i. Är det informations-
grafik eller en känsla som ska speglas?  

Kontakta alltid kommunikationsenheten för hjälp med 
denna typ av frågeställningar.

Illustrationer
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Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt 
verk. Upphovsrättslagen gäller för såväl analog som digital bild- 
användning. Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel 
fotografier, teckningar, illustrationer och collage. Inga ändringar i 
bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärning, 
retuscher, digital manipulering eller andra metoder. I redaktionella- 
och informationssammanhang måste namnet på upphovsmannen 
anges. Vid arbete med reklam är det god sed att namnet anges. 
Äganderätten till bilden är alltid upphovsmannens. För att få fri 
användningsrätt till bilden krävs en särskild överenskommelse med 
upphovsmannen.

HU R FÅ R BILDEN A N VÄ NDA S?
Bilder som köps för användning i stadens kommunikation ska alltid, 
då det är möjligt, friköpas. Detta innebär att äganderätten, upphovs-
rätten och eventuell annan immateriall rätt till samtligt utfört 
arbete, material och resultat tillfaller staden. I vissa fall köper du 
rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Det kan gälla 
en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller 
publicering av en hemsida på nätet under en viss tid. Skulle något 
ändras efter överenskommelsen, måste upphovsmannen först 
kontaktas. Så snart en bild ska återanvändas, måste upphovsmannen 
kontaktas. Tänk på att återanvändning i detta fall innebär ny 
ersättning. Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upp-
hovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, 
som fotokopior eller på nätet.

DATA SK Y DDSFÖROR DN I NGEN (GDPR )
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att 
skydda den personliga integriteten för de personer som av olika skäl 
måste vara registrerade. Solna stad behandlar personuppgifter för att 
kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, 
fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Uppgifterna används i hög grad för att kunna fullgöra en 
skyldighet som åligger kommunen, det kan handla om lagstadgad 
myndighetsutövning, eller att ett det finns ett avtalsförhållande 
mellan staden och den enskilde som grund för registreringen.

I Solna stad är varje enskild nämnd/helägt företag personupp-
giftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av 
personuppgifter. Nämnderna/helägda företagen har ett ansvar för  
att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

För all kommunal verksamhet gäller samtidigt offentlighetsprin-
cipen. Den innebär en rätt för var och en att hos Solna stad ta del av 
allmänna handlingar. Det innebär att även att personuppgifter, som 
inte är belagda med sekretess, kan begäras och lämnas ut med stöd 
av offentlighetsprincipen.

I de fall personuppgifter, exempelvis bilder används i tryckt material 
omfattas de av undantaget för tryckfrihet och yttrandefrihet, det vill 
säga de omfattas inte av dataskyddsförordningen. Vi gör dock alltid 
en bedömning och övervägning och i de fall där vi bedömer att 
personer kan identifieras i bild använder vi samtyckesavtal.

Läs mer på solna.se/gdpr. 

T EK N ISK I NFOR M AT ION
Beroende på om bilden ska användas digitalt eller i tryck är det 
viktigt att tänka på olika saker. Ska bilden användas digitalt ska 
bildens färginställning var RGB. Upplösningen ska vara 72 dpi om 
den används på webben och 144 dpi om den används i Microsoft 
office-program. Ska bilden användas i tryck ska bildens färginställ-
ning var CMYK (om inte tryckeriet föredrar RGB bilder). Upplös-
ningen på tryckta bilder varierar beroende på hur bilden trycks. För 
att vara på den säkra sidan ska bilden vara 300 dpi. Är du osäker på 
vilken upplösning bilden ska ha kontakta kommunikationsenheten 
eller tryckeriet.

För frågor om bildanvändning kontakta kommunikationsenheten på 
stadsledningsförvaltningen.

Upphovsrätt



Inspiration och exempel
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Att tänka på

På kommande sidor har vi samlat ett antal olika  
exempel på hur Solna stad ser ut grafiskt.

L EDOR DEN Ä R :
• Välj vad som är viktigt. Kommunicera inte för  
 många budskap samtidigt.

•  Våga stryka text! Korrekta, tydliga och kortfattade  
 texter är att föredra framför långa utläggningar.  

• Stilrent och enkelt uttryck i formen. Less is more!

Kill your 
darlings!
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Stadens tidningar
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Till dig  
som bor  
i Solna!

# 3
2019

Korttidskontrakt 
till unga

Spadtag för 
nya simhallen

Upprustning skolor 
och förskolor

Nya kvarter i 
Södra Hagalund

Solna får en 
klimatstrategi

Ökande turism  
ger fler jobb

Sveriges första 
Pep Park invigd

Klartecken  
för gula linjen

Start för ny  
högstadieskola

# 1 2019en utg åva fr å n solna sta d

SENIORi solna

Trygghetsboende  
– så funkar det

Upptäck Solna

Hitta vänner 
med Väntjänsten

Här visas exempel på framsidor av stadens två 
tidningar som delas ut till solnaborna. 
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Stadens tidningar

Här visas exempel på layout av  
uppslag i Solnanytt
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Solnavägen möter tunnelbanans gula linje 
Tunnelbanan ska byggas ut i fyra kilometer långa  
spårtunnlar genom Solna. Den nya linjen knyts samman 
med gröna linjen vid Odenplan och får tre nya stationer: 
Hagastaden, Södra Hagalund vid Solnavägen och slut- 
stationen Arenastaden. 

Solna	stad	medfinansierar	tunnelbanans	utbyggnad	
inklusive den nya tunnelbanestationen Södra 

Hagalund,	och	stadens	medfinansiering	
finansieras	i	sin	tur	genom	bidrag	från	

exploatörer när nya bostäder och 
arbetsplatser byggs i anslutning  

till den nya tunnelbanan.2

Bostäder vid Karolinska Institutet 
Här bygger Veidekke 250 nya bostäder och  
ny förskola på Karolinska Institutets campus  
med butiker och service i bottenvåningen mot 
Solnavägen med närhet till den nya tunnelbane- 
stationen Hagastaden. Överenskommelsen med 
Veidekke ger även ett bidrag till stadens med- 
finansiering	av	den	nya	tunnelbanan	till	Arenastaden.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter 
och under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya bostäder, nya arbets-
platser och ny service längs den drygt tre kilometer långa vägen – från Råsunda-
vägen i norr till Torsplan i söder. 

Vägen ska utvecklas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång 
och busstrafik. Nya stadskvarter växer fram längs vägen med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service såsom butiker och restauranger. Solnavägen 
blir en mer levande, attraktiv, tryggare och tätare stadsgata.

Så omvandlas Solnavägen  
till en levande stadsgata 

Nya kvarter i Råsunda 
700 nya bostäder, Telenors svenska 
huvudkontor och en ny högstadie-
skola står på platsen där Råsunda 
fotbollstadion tidigare låg. Nya 
stadskvarter skapas som länkar 
samman gamla Råsunda med 
centrala Solna – i direkt anslutning 
till tunnelbana och tvärbana.

1

Kvarteret Banken
Det	befintliga	parkeringsdäcket	vid	Solna	
Centrum ska byggas över med 400 bostäder 
och lokaler för till exempel butiker och 
restauranger i bottenvåningen mot Solna- 
vägen. Överenskommelsen med Unibail 
Rodamco ger även ett bidrag till stadens 
medfinansiering	av	ny	tunnelbana.

2

Albydal och Solna Access
Detaljplanearbete pågår för nya 
arbetsplatser och lokaler i gatu- 
plan mot Solnavägen, vid Solna 
Access, i direkt anslutning till den 
nya tunnelbanestationen Södra 
Hagalund. Överenskommelsen 
med Vasakronan ger även ett 
bidrag	till	Solna	stads	medfinan-
siering av den nya tunnelbanan.

5

3
4

Hagalunds industriområde  
blir en levande stadsmiljö 
Industriområdet i Hagalund omvandlas till  
en levande stadsmiljö med en blandning  
av bostäder och arbetsplatser, i direkt 
anslutning till den nya tunnelbanestationen 
Södra Hagalund. I en första etapp planerar 
Humlegården för cirka 500 lägenheter och  
en förskola. Projektet bidrar även till stadens 
medfinansiering	av	den	nya	tunnelbanan	 
till Arenastaden.

6

Forskarbostäder på Campus Solna 
Akademiska hus bygger 322 forskarbostäder 
på norra delen av Campus Solna, mellan 
Fogdevreten och Solnavägen – ett välkommet 
tillskott för att möta bristen på studentbostäder 
i Stockholmsregionen. Bygget beräknas vara 
färdigt 2020.

8

7

Hagastaden
Fram till 2025 kommer nya gator, 
kvarter och parker att länka 
samman Solna och Stockholm i 
den nya framväxande stadsdelen 
Hagastaden, med omkring 6 000 
nya bostäder. Här byggs den nya 
tunnelbanestationen Hagastaden 
med entréer i både Stockholm  
och Solna.

9

Tvärbana
Solna centrum

Tunnelbana 
Solna centrum

1

Råsunda Torg

3
4

5
6

7
8

9

Torsplan

Tunnelbana 
Södra Hagalund

Tunnelbana 
Hagastaden

Vid den nya tunnelbanestationen  
Södra Hagalund växer nya stads- 
kvarter fram. Vid det planerade torget  
i anslutning till stationens entré byggs 
nya bostäder och arbetsplatser. På den 
ena sidan skapas upp till 600 nya 
lägenheter, LSS-boende, sociala 
lägenheter och en förskola. På den 

andra sidan föreslås ett tolv våningar 
högt kontorshus, som kommer att 
inrymma Veidekkes nya huvudkontor, 
andra kontor och verksamheter såsom 
restaurang, konferens och gym. 
Överenskommelsen med Veidekke 
bidrar	även	till	stadens	medfinansiering	
av den nya tunnelbanan.

Nya stadskvarter vid Södra Hagalund
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Byggstart för tunnel- 
banans arbetstunnlar
Under våren 2020 börjar arbetena med att förbereda för en av Gula linjens arbets- 
tunnlar i Solna. Arbetstunnlarna behövs för att kunna bygga spårtunnlar och 
tunnelbanestationer och kommer att användas under hela byggtiden för att frakta 
bort bergmassor, maskiner och material. 

Först ut är arbetstunneln, som ligger i Rudviken i anslutning till Solna centrum. 
Det första som kommer att göras är förberedande markarbeten. För att kunna 
spränga ut arbetstunneln behöver man först gräva sig ner till berget och bygga en 
stödkonstruktion som gör det möjligt att gräva bort jordmassor och hindra vatten 
från att tränga in. Markarbetena tar cirka 1 år. Därefter är det möjligt att börja 
spränga ut arbetstunneln. Massorna kommer att fraktas bort på lastbil via Solna- 
vägen och vidare ut på de stora vägarna.   

En del av Västra vägen kommer att stängas av för trafik, men det kommer att 
vara möjligt att gå på båda sidor om arbetsområdet. Mer information om arbetet 
och tidplanen finns på nyatunnelbanan.sll.se/arenastaden-arbeten.

Bygget av arbetstunneln görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region 
Stockholm, som ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan.

Årets kommun
Solna stad vann pris för Årets 
Kommun 2019 på den årliga  
Fastighetsgalan. 

Årets Kommun är ett pris som delas ut 
varje år på Fastighetsgalan av World in 
Property. Priset handlar inte bara om 
stark ekonomisk tillväxt eller inflyttning, 
utan premierar även kommuner som 
arbetat hårt med stadsutveckling och för 
att locka till sig nya byggprojekt inom 
både bostäder och kommersiella lokaler. 

– Det är jätteroligt att Solna vann Årets 
Kommun. Det är ett kvitto på att vi är på 
rätt väg med vårt målmedvetna arbete med 
hållbar stadsutveckling och tillväxt, för en 
bättre stad att bo, leva och jobba i, säger 
Kristina Tidestav, stadsdirektör.

De nominerade till Årets Kommun 
2019 var Solna, Nacka, Uppsala, Helsing-
borg och Mölndal – och vinnaren blev 
Solna stad.

Odla din egen  
midsommarpotatis! 
Stadsodling är en växande trend och har 
blivit ett stort fritidsintresse för många. 
Att odla sin egen mat är både roligt och 
bra för miljön. Det bidrar också till en 
attraktivare stadsmiljö som förstärker den 
biologiska mångfalden. 

I Solna finns odlingslådor utplacerade 
på sex platser runt om i staden. Där får 
Solnabor med gröna fingrar möjlighet att 
odla. Det kostar inget och staden står för 
odlingslådor och jord. Lediga platser 
fördelas i månadsskiftet april/maj. Läs 
mer om stadsodling och anmäl ditt 
intresse på solna.se/stadsodling.  

Solna stads första klimatstrategi beslutades av kommunstyrelsen i slutet av 
2019. Strategin ska bidra till minskad klimatpåverkan och en anpassning till 
ett förändrat klimat.  

– Nu växlar Solna stad upp arbetet med minskad klimatpåverkan och en anpassning 
för att klara framtida klimatförändringar, säger Anja Karlsson, miljöstrateg i Solna stad.  

Solna stads klimatstrategi ligger i linje med de nya nationella klimatmålen, vilket 
innebär att Sverige ska vara utan nettoutsläpp till atmosfären senast 2045. Redan 2035 
ska Solna stad vara en klimatneutral organisation. Det innebär till exempel hundra 
procent klimatneutrala transporter och resor, energiproduktion och energianvändning 
samt hantering av avfall och livsmedel. Exempel på åtgärder som strategin pekar på är 
omställning från fossila till förnybara drivmedel, förbättrad infrastruktur för gång och 
cykel, klimatsmarta livsmedel i stadens verksamheter och utbyggd kollektivtrafik. 

Strategin antogs av kommunstyrelsen den 16 december 2019. Arbetet med strategin 
bygger på nulägesanalyser, omvärldsbevakning och samverkan med näringsliv och 
civilsamhälle i staden. Nu ska stadens nämnder bryta ner mål och strategier till 
genomförbara åtgärder inom sina ansvarsområden. 

Ambitiösa klimatmål i Solna

Solna är Sveriges tredje mest  
hållbara storstadskommun enligt 
Dagens Samhälle, som har rankat 
landets kommuner baserat på FN:s 
hållbarhetsmål.

 
Tidningen Dagens Samhälle har jämfört 
hur väl Sveriges kommuner uppnår FN:s 
hållbarhetsmål i satsningen Agenda 2030. 
Solna stad hamnar på tredje plats bland 
storstadskommunerna.

 
Agenda 2030
Dagens Samhälle utgår i rankningen  
från fyra av de 17 globala målen i 
FN-satsningen Agenda 2030. Målen 
gäller: ”Hållbara städer och samhällen”, 
”Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur”, ”Hållbar energi för alla” 
och ”Rent vatten och sanitet för alla”.

 
Nyckeltal
Nyckeltalen som möter hur väl kommu-
nerna uppnår målen har tagits fram av 
Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA) på uppdrag av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), som 
sedan har bearbetats av Dagens Samhälle.

 
Exempel på nyckeltal är:
• Företagsklimat
• Befolkning i kollektivtrafiknära läge
• Vattenförekomster med god status
• Slutanvändning av energi per invånare
• Tillgång till bredband
• Utsläpp av kväveoxider och  
 små partiklar

Solna stad är 
landets tredje  
mest hållbara  
storstadskommun

Antalet cyklister i Solna ökar. Den 
senaste mätningen visar att cykel-
trafiken har ökat med 19 procent  
de senaste två åren.

Allt fler cyklar i Solna, liksom i resten av 
regionen. Solna stad mäter cykeltrafiken 
vartannat år på ett antal punkter i cykel- 
vägnätet. De senaste siffrorna från 2019 
visar på en ökning med i genomsnitt  
19 procent jämfört med den tidigare 
mätningen för två år sedan. Störst var 

ökning vid Karolinska vägen/ Solna 
kyrkväg och Bergshamravägen/Barks väg. 

– Cykling ligger verkligen i tiden. 
Under 2019 gjordes en riktad satsning på 
15 miljoner i arbetet med cykelplanen för 
Solna, och en lika stor satsning görs detta 
år. Samtidigt tillkommer flera gång- och 
cykelsatsningar i pågående och planerade 
stadsutvecklingsprojekt när nya kvarter 
växer fram – till exempel utbyggnad av 
cykelvägar längs Solnavägen, säger David 
Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad.  

Fler som cyklar i SolnaFoto: Mikael Ullén

Foto: Angelica Tånneryd

Foto: Scandinav
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Hemestra i Solna

Filmstaden 100 år
Kliv in genom portalen och 
upptäck svensk filmhistoria i 
Råsunda. På den här platsen 
spelades över 400 filmer in 
mellan åren 1920 och 1973. 
Här skapade Victor Sjöström 
och Mauritz Stiller klassiska 
stumfilmer medan Greta Garbo 
och Ingrid Bergman gjorde 
stjärnroller som bar hela vägen 
till Hollywood. Under 2020 firar 
Filmstadens 100-årsjubileum.  
För aktuella öppettider se 
filmstadenskultur.se

Hälsans stig – Brunnsviken
En vandring runt Brunnsviken på Hälsans stig  
bjuder på varierad terräng och olika upplevelser.  
Genom Solna passerar promenaden Hagaparken  
och Bergshamra koloniområde. Hela sträckan runt  
Brunnsviken är 11 km. 

Pep park i Huvudsta
Vid Huvudsta gård och Augustendals 4H-gård hittar du 100 meter  
inspiration i form av Sveriges första Pep Park. Här finns redskap  
och utrustning för lek, rörelse och vardagsmotion för både barn,  
unga och vuxna.  

Kungliga nationalstadsparken 25 år
Världens första nationalstadspark fyller 25 år i år! Nationalstadsparken  
(även kallad Ekoparken) är en grön oas för hela Stockholmsregionen.  
Här kan du till exempel göra en utflykt till Ulriksdals slott, ha picknick
i Hagaparken eller besöka något av alla vackra naturområden.  
Läs mer på nationalstadsparken.se

Motionsspår och utegym vid Bergshampa IP
Bakom tennisbanorna på Bergshamra IP börjar ett motions- 
spår som är två kilometer långt, och där ligger också ett av  
stadens utegym. Runt fotbollsplanen finns löparbanor för den  
som föredrar det.

Padeltennis i Bagartorp
Padeltennis är en av de snabbast växande  
inomhussporterna som också fungerar utomhus.  
Välkommen till Bagartorpsringen för att prova på!

Råstasjön
Råstasjöns naturreservat har ett rikt fågelliv med en av  
Stockholmsregionens största skrattmåskolonier och flera häckande  
rödlistade arter. Här finns också hela sju arter av fladdermöss!

Kulturhistoria på egen hand
Det finns flera ljudguider om Solna som du kan ha med dig på promenaden  
i din telefon och upptäcka Solnas kulturhistoria på egen hand. Förslag på  
promenadvägar och intressanta platser att besöka hittar du på solna.se/ljudguider

Ung i Solna
För dig som är ung erbjuder Solnas ungdoms- 
verksamhet olika pop-up aktiviteter under sommar- 
lovet, till exempel paddling i Brunnsviken. Aktivite-
terna planeras efter väder och ungdomarnas eget 
intresse. Solnas föreningsliv och andra samarbets-
partners planerar också sommaraktiviteter, 
exempelvis workshops för barn och unga i musik 
och cirkus. Håll utkik på solna.se/hemestra för 
aktuell information.

Sommarbad
Bad och sommar hör ihop. I Solna finns flera
fina badmöjligheter. Vid Huvudsta strandbad
har du möjlighet att bada både från sandstrand
och brygga och dessutom finns det ett flertal
bassängbad och plaskdammar. Läs mer om 
baden på solna.se/badplatser

Hagalunds käpphästpaddock 
I Hagalund finns en av Sveriges första 
käpphästpaddockar. Att rida käpphäst  
är en trend som har blivit oerhört stor  
och populär bland barn och unga de 
senaste åren. Den nya paddocken för 
käpphästridning ligger i Hagalund.  
Den invigdes i maj och är öppen för alla.  

Parkour
Parkourställningen i Skytte-
holmsparken utmanar dig 
att ta dig fram på nya 
kreativa sätt – hoppa, 
svinga, klättra! I parken 
finns dessutom utegym, 
basketplan, bollpitch och 
en beachvolleyplan.

I år kommer fler än vanligt att tillbringa sommaren på hemma- 
plan. I Solna finns goda möjligheter till en aktiv semester även när 
man behöver hålla avstånd. På det här uppslaget har vi samlat ett 
urval av tips för en härlig hemester. På solna.se/hemestra hittar 
du fler. Tillsammans hjälps vi åt att hålla Solna rent och snyggt.  
Njut av din sommar i Solna!

Mulle Meckparken 
Mulle Meckparken är en populär temalekpark i 
Järvastaden. Här finns uppbyggda sagomiljöer 
kring barnboksfiguren Mulle Meck. Barnen kan 
bland annat leka i Daisy Diesels garage och 
Wilma von Winkelhocks observatorium. Parken 
är alltid öppen och är gratis att besöka.

Frisbeegolfbana 
Frisbeegolf, även kallat 
discgolf, är en lätt- 
tillgänglig utomhussport 
som lockar allt fler.  
I Svedenområdet i 
Bergshamra finns  
nu en ny bana med 
frisbeekorgar utställda.

Läs mer på  
solna.se/hemestra

Slottsträdgården 
Ulriksdal

Frisbeegolfbana

Svedenbadet

Bergshamra IP

Mulle Meckparken

Padeltennis  
i Bagartorp

Råstasjön

Filmstaden

Huvudstabadet

Pep Park

Hagaparken

Hälsans stig 
Brunnsviken

Hagalunds 
käpphästpaddock

Parkour i 
Skytteholmsparken

Huvudsta 
strandbad
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Solna stads kontaktcenter svarar på Solnabornas frågor via telefon, mail  
och besök i receptionen. Ofta handlar det om boendeparkering, förskole-
plats och vuxenutbildning. Förra året hanterades över 100 000 ärenden,  
så det finns gott om variation på frågorna. 

Kontaktcenter arbetar med att förse Solnaborna med svar på deras frågor och hjälp  
med ärenden. 

– Vi arbetar dagligen med att så snabbt som möjligt ge Solnaborna svar, råd och 
vägledning i deras frågor. Vi tar också emot felanmälningar om det är något som 
behöver lagas, fixas eller städas upp. Målet är att vi ska kunna hjälpa så många som 
möjligt utan att behöva skicka frågan vidare i organisationen, säger Johanna Hultgren, 
chef för Solna stads kontaktcenter.

Vanliga ärenden
Några av de vanligaste ärendena som kommer in handlar om anmälan av fel  
i stadsmiljön, ansökan om boendeparkering, vuxenutbildning och förskoleplats.  
Andra vanliga ärenden rör ritningar och bygglov samt önskemål om att registrera 
faderskap för sitt nyfödda barn. Det kommer också in samtal om saker som inte  
rör kommunens verksamhet. Det kan handla om att någon vill ha kontakt med  
sjukvården eller försäkringskassan.

– När det händer hjälper vi självklart till att lotsa personen rätt, säger Johanna 
Hultgren.

Välkommen att kontakta oss
• Kontaktcenter har öppet totalt 44 timmar i veckan;  
 måndag, tisdag och torsdag 8–17, onsdag 8–18 och fredag 8–15
• Det är lättast att komma i kontakt med kontaktcenter på morgonen  
 och sen eftermiddag
• Du ringer via 08-746 10 00 eller skriver in via www.solna.se/kontakt
• Du besöker oss i Solna stadshus, Stadshusgången 2

Kontaktcenter – till din tjänst!

Solna på tredjeplats i  
Kvinnofridsbarometern
I Kvinnofridsbarometern jämförs svenska 
kommuners arbete mot våld i nära 
relationer. Rankningen görs av Unizon, 
ett förbund som samlar landets kvinno-
jourer och andra jourer.

Sedan första mätningen 2015 har Solna 
stad klättrat över hundra placeringar till 
en tredjeplats i Kvinnofridsbarometern 
2019. De kriterier som jämförs är bl a 
socialtjänstens rutiner, utbildning och 
resurser.

För att förstärka arbetet har social-
nämnden i Solna tagit fram en åtgärds-
plan för att motverka våld och förtryck  
i nära relationer. Åtgärdsplanen pekar  
ut två åtgärdsområden, information/
informationskanaler och kunskap/ 
kompetensutveckling. Tillsammans med 
en väl fungerande intern och extern 
samverkan skapar arbetet förutsättningar 
för att förebygga, minska och reducera 
effekterna av våld i nära relationer.

Under hösten behöver de löv som har 
fallit på stadens gator och torg städas bort 
för att inte orsaka halka. Målsättningen 
är att lövstädningen inom stadens 
fastigheter och parker ska vara avslutad 
den 15 november. Arbetet är väder- 
beroende, vilket kan påverka tiden för 
avslutat arbete.

Nu försvinner löven!

Johanna Hultgren, chef för Solna stads kontaktcenter

Kvinnor, kaffe, kakor, kultur och 
kravmärkt – det är de fem ”K” som 
har präglat Kafé Sjöstugan sedan 
Annika Malmsten tog över för 
tjugo år sedan. Med ekologisk 
profil, en levande kulturscen och 
läget vid Brunnsvikens strand, 
fortsätter Kafé Sjöstugan att vara  

ett uppskattat utflyktsmål och en 
stolthet för Bergshamraborna.

Läs mer på kafesjostugan.se

I början av december intar Solna kulturskolas bild-  
och formelever konsthallen i Solna Folkets Hus. 
Temat för utställningen är 1-2-3-D och Natur-Onatur.

Vernissagen är på fredag den 5 december klockan 17-19. 
Därefter pågår utställningen till den 7 januari.
 
Läs mer på solna.se/kulturskolan

Kulturskolan  
i konsthallen

Upplev Sveriges  
Hollywood! 
Följ med på en guidad  
tur och ta del av  
Filmstadens historia. 

För mer information:  
filmstadenskultur.se

Öppettider
Torsdag 12-16
Lördag  11-16
Söndag 11-16

Hitta hit
Följ skyltar från 
Pipers väg

Den årliga novelltävlingen för 
unga i åldern 12-20 är avgjord 
och det är dags för den 
traditionella novellprisfesten. 
Tävlingen är ett samarbete 
mellan biblioteken i Solna och 
Sundbyberg, och de vinnande 
bidragen publiceras i en 
novellsamling för utlåning. 
Prisutdelningen sker på 
biblioteket i Solna centrum den 
28 november klockan 18.00. 
Välkomna!

Novellprisfest 
på biblioteket

fotografier i stadens 
bildarkiv på webben
Välkommen att göra en bildlig och 
bildande vandring genom Solnas 
kulturhistoria, från 1800-talets slut 
ända fram till våra dagar. Första steget 
tar du på solna.se/bildarkivet

Allmänhetens åkning 
Det finns flera isbanor för  
allmänhetens åkning i Solna: 

• Ulriksdals IP
• Bergshamra IP
• Huvudstafältet
• Mulle Meckparken 

För tider och mer information: 
solna.se/istider

Sweden International Horse Show  
på Friends Arena den 28 nov - 1 dec

Detta är ett axplock av allt som händer i Solna. 
Följ oss gärna på Facebook Kultur i Solna och Instagram solnakultur eller titta in på solna.se/kulturliv

13 808

Kafé Sjöstugan fyller 20 år!

uppleva och gör a
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Här visas exempel på hur samma annons kan 
se ut i olika annonsformat.

Det är viktigt att hålla nere textmängden så 
att det blir en läsvänlig och inbjudande 
annons. Mest text får plats i det största 
annonsformatet och i de mindre formaten bör 
texten kortas så endast det viktigaste är med.

I det minsta annonsformatet går det ej att 
använda bild. Är det viktigt att ha med en bild 
måste ett större annonsformat bokas.

Vår logotyp ska alltid vara en tydlig avsändare.

Annonsformat  
i lokalmedia

Halvsida, 248x178 mm Kvartsida, 122x178 mm Sjättedelsida, 80x178 mm

Åttondelsida, 80x133 mm

Åttondelsida, 122x88 mm Tolftedelsida, 80x88 mm
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Här visas exempel på hur illustrationer 
kan användas mot färgad bakgrund. 
Jobba ton i ton av den profilfärg som är 
vald för layouten.

Samråds- 
annonser
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En utfallande bild kan ge en  
inbjudande och välkomnande känsla. 

Viktigt är att välja en bild med lugna 
partier där det passar att lägga text. 
Ibland kan du behöva ljusa upp eller 
mörka bilden i vissa partier för att få 
god läsbarhet på text och logotyp.

Valet av bild är det absolut viktigaste  
i denna typ av formgivning. 

Inbjudningar
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Broschyrer

Här visas exempel på hur broschyr- 
framsidor kan formges. Genom att  
vara konsekventa när det gäller  
typografering och placering av logotyp  
så skapar vi igenkänning. 

Trots att rubriken på dessa broschyrer 
inte är formsatt på exakt samma sätt så 
håller formspråket fortfarande ihop.

SÄKER 
HETS 
PLANE 
RING
En lyckad säkerhetsplan ändrar/ordnar 
det dagliga livet runt barnet så att barnet 
och alla viktiga personer runt barnet vet 
att barnet är säkert och tryggt och har det 
tillräckligt bra även när livet är svårt.

ENLIGT SIGNS OF SAFETYVälkommen  
till skolan i  
Solna stad! 

LSS-Guide
För dig som har en funktionsnedsättning
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Tack för  
att du valde  
cykeln idag!

Tillsammans för klimatet

Affischer

Utgå från målgruppen och var 
affischen ska placeras. Behöver det 
vara ett kort budskap för att läsas 
av snabbt eller är det en plats där 
man står och läser en stund och 
kan ta till sig mer information?

Använd Helvetica Neue Bold 
Condensed till huvudrubriken och 
placera loggan i nedre högra 
hörnet. Då får vi igenkänning även 
om formen i övrigt skiljer sig åt.

Välkommen till  
Solna ungdoms- 

mottagning

Vi har tystnadsplikt och  
alla besök är gratis.
solna.se/ungdomsmottagningen

Behöver du råd,  
stöd eller någon
att prata med?

Funderar du  
kring kropp, själ 
eller relationer?

Har du frågor om 
preventivmedel,
graviditet eller

könssjukdomar?
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Stortavlor utomhus
En utomhusaffisch ses cirka 2-4 sekunder, budskapet måste därför 
uppfattas snabbt. Prioritera vad som ska finnas med. Använd korta  
texter och kraftigt rubriktypsnitt. 

Viktigt att avsändaren är tydlig.

Tänk på att omgivningen spelar roll. Vad det är för årstid? Och vilka 
färger syns bra respektive dåligt under de olika årstiderna?  
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Stortavlor utomhus  
– samarbeten

Solna stad är engagerad och involverad i ett stort antal samarbeten 
som har en verkan på bilden av Solna. Det är därför viktigt hur 
samarbetet ska utformas för att nå tydlighet i vår kommunikation. 

I de fall Solna stad äger projektet ska Solna stads grafiska profil 
användas och agera som avsändare. När Solna stad ingår i ett 
samarbete, men inte äger projektet, följs projektägarens profil.  
(Då Solna stad använder andra organisationers logotyper är det viktigt 
att säkerställa användningen av dessa med organisationerna.)

Vid samarbeten kan det vara svårare att styra mängden text men 
det är bra om vi från stadens sida rekommenderar mindre text när 
det gäller stortavlor och att vi ger en lösning på hur det kan göras. 

Här visas exempel på stortavla med för mycket text och en lösning 
med den textmängd som hade varit tillräcklig i detta fall.

För mycket text på en stortavla Läsbar storlek på texten och lättare att ta till sig budskapet
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Skyltar

Skyltar ska ha en tydlig avsändare samt följa den 
grafiska profilen. Stäm alltid av framtagningen 
av skylt med kommunikationsenheten.

Se Solna stads skyltmanual för mer information.

Denna handling är vår egendom och får 

inte helt eller delvis kopieras enligt lag.Solna Stad  •  30104  •  16-12-19/MÅ

Huvudentré,  Fasad/Ljusskylt

OrienteringsskyltHänvisningsskyltFasad- och entréskylt

I samarbete med:

Här utförs 
broreparation
– Klart hösten 2015
solna.se

Byggskylt
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Profilkläder
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SOL NA STA DS LOGOT Y P
För att på kläder visa tillhörigheten till staden ska logotypen alltid finnas med. Logotypen ska 
användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras. Den svarta logotypen används mot ljus 
bakgrund och den vita mot mörk bakgrund.

Placering:
Överdelar med ärm – logotypen placeras antingen på vänstersida på bröstet eller på vänster ärm.
Överdelar utan ärm – logotypen placeras på vänstersida på bröstet.
Byxor – logotypen placeras på vänster framficka eller på vänster ben. På byxor med benficka 
placeras logotypen på benfickan.

Storlek:
Logotypen ska vara 36 mm bred.

T E X T
Komplettera med texten Solna stad eller ett budskap. Texten ska vara skriven versalgement  
i vitt eller svart i vårt typsnitt Helvetica Neue Bold Condensed. Använd den färg som ger bäst kontrast 
mot bakgrunden. Texten ska aldrig placeras tillsammans med logotypen.

Placering:
Överdelar med ärm – centrerad på bröst eller rygg i höjd med skulderbladen – se exempel bredvid. 
Och/eller centrerad på vänster bröst (logotypen placeras då på vänster ärm).  Om plagget har huva 
så bör texten placeras nertill på ryggen för att inte täckas av huvan när den är nedfälld.
Överdelar utan ärm – centrerad på ryggen i höjd med skulderbalden.

Storlek:
Textens bredd ska vara 220 mm på ryggen, 170 mm på framsidan och 65 mm på bröstet.

OBS! Det finns färdigtryckta dekaler som är större än de riktlinjer vi anger här och av  
ekonomiska skäl får dessa användas tills de är slut. Vid nytryck gäller dock dessa storlekar.

Logotypen placeras på bröstet och/eller ärmen.  
Texten ”Solna stad” placeras med fördel på ryggen om det inte finns önskemål om annan text på ryggen.  
I vissa fall kan verksamhetens logotyp (exempelvis Överjärva gård) användas på ryggen.



GRAFISK MANUAL FÖR SOLNA STAD | DECEMBER 2020 41

Webb
Solna stads webbplats får i genomsnitt 60 000 
besök i månaden. Över hälften av besöken sker 
via mobil eller platta. Därför anpassar sig 
webbplatsen till den enhet du använder. 

Tillgängligheten har stått i fokus för form- 
givningen med färgsättning i svart och vitt  
för att ge tydliga kontraster. Dessutom en  
större textstorlek för ökad läsbarhet. 
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Webb – färger
STA RTSIDA

#3f3f3f

#3f3f3f

#3f3f3f

#ffffff

#ffffff

#ffffff

#ffffff

#000000

#000000
#ffffff

#bfbfbf

#000000

#686159

#000000

#000000

#3785a9

#8f3ebf

#3785a9
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Webb – färger

#d16a87

T IL L STÅ NDSGU IDE  
OCH E-T JÄ NST ER

#f6f6f4

#d1ccc6

#816679

#f7f7f7

#aaaaaa

#f6f6f4
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Webb – färger
SOL NA VÄ X ER OCH 
SOL NA GY M NA SIU M

#3884a9 #327665
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Webb – typografi

H3

Helvetica Neue Bold Condensed

font-family: 
”HelveticaNeueWeb Condensed”,”Helvetica-
Neue-CondensedBold”,”HelveticaNeueBoldConden-
sed”,”HelveticaNeue-Bold-Condensed”,”Helvetica 
Neue Bold Condensed”,”Helvetica Neue”,”Arial 
Narrow”,helvetica,arial,sans-serif;

Om det går att justera fontsize responsivt:  
H2 = 1,4 em i mobilläge och 1,5625 em i laptopläge

Om ni inte kan bygga responsivt så använd denna size: 
H2 = 1,4 em

Fontcolor: #000000 

H2

Helvetica Neue Bold Condensed

font-family: 
”HelveticaNeueWeb Condensed”,”Helvetica-
Neue-CondensedBold”,”HelveticaNeueBoldConden-
sed”,”HelveticaNeue-Bold-Condensed”,”Helvetica 
Neue Bold Condensed”,”Helvetica Neue”,”Arial 
Narrow”,helvetica,arial,sans-serif;

Om det går att justera fontsize responsivt:  
H2 = 1,5625 em i mobilläge och 2 em i laptopläge

Om ni inte kan bygga responsivt så använd denna size: 
H2 = 1,5625 em

Fontcolor: #000000

Bread

Helvetica Neue Roman

font-family: 
”Helvetica Neue”,helvetica,arial,sans-serif;

Om det går att justera fontsize responsivt:  
P = 1 em i mobilläge och 1,25 em i laptopläge, 
line-height 1.6

Om ni inte kan bygga responsivt så använd denna size: 
P = 1 em, line-height 1.6

Fontcolor: #000000

H1

Helvetica Neue Bold Condensed

font-family: 
”HelveticaNeueWeb Condensed”,”Helvetica-
Neue-CondensedBold”,”HelveticaNeueBoldConden-
sed”,”HelveticaNeue-Bold-Condensed”,”Helvetica 
Neue Bold Condensed”,”Helvetica Neue”,”Arial 
Narrow”,helvetica,arial,sans-serif;

Om det går att justera fontsize responsivt:  
H1 = 2 em i mobilläge och 2,5625 em i laptopläge

Om ni inte kan bygga responsivt så använd denna size: 
H1 = 2 em

Fontcolor: #000000
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Film
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Sociala medier




